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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 
Вісімдесят ____ сесії 

 

__.03.2020 р.                 Летичів                                   № _ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства, 

для індивідуального  садівництва, які 

розташовані за межами населених 

пунктів с. Бохни, Грушківці 

Летичівського району 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за межами 

населених пунктів Бохни, Грушківці Летичівського району Хмельницької 

області, керуючись Конституцією України, ст. 12,  38, 39, 40, 79-1, 83, 116, 

118, 119, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.50 Закону 

України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням шістдесят восьмої сесії Летичівської  

селищної ради від 22.05.2019 р., № 23 «Про затвердження регуляторного акту 

«Про порядок передачі (надання) земельних ділянок у власність або в 

користування із земель комунальної власності Летичівської селищної ради», 

від 30.08.2019 р. № 78 «Про проведення інвентаризації земельних ділянок 

Летичівської селищної ради»,   селищна рада 

   

В И Р І Ш И Л А : 

1. Відмовити  громадянам в наданні дозволу  на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 2,0000  

га з земель резерву (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 17,5778 га (кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) для ведення особистого селянського господарства 



(01.03), розташованої за межами с. Бохни  Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (земельний масив тривалий час використовується 

громадянами для городництва, надано дозволи на розробку проекту 

землеустрою громадянам): 

1.1 Слободянюку Юрію Олександровичу; 

1.2 Слободянюк Юлії Олександрівні; 

1.3 Павлунику Івану Герасимовичу. 

2. Відмовити громадянам в наданні  дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,000 

га  із земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 6,5221 га (кадастровий номер 

6823082400:04:008:0036) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Бохни Летичівського району в зв’язку з 

невідповідністю місця розташування об’єкта ( відсутність вільних площ в 

даному масиві, надано дозволи на розробку проекту землеустрою 

громадянам)  : 

2.1 Дубовик Тетяні Степанівні; 

2.2 Дацюк Ользі Степанівні; 

2.3 Слотюку Анатолію Петровичу; 

2.4 Павлунику Івану Герасимовичу. 

3. Відмовити гр. Бізюрі Володимиру Олександровичу  у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення з земель запасу 

(16.00) загальною площею 2,4485 га (кадастровий номер 

6823082400:03:025:0269) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Грушківці Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (прогін худоби). 

4. Відмовити  громадянам в наданні дозволу  на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 2,0000  

га із зміною цільового призначення з земель  запасу (16.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 11,0586 га (кадастровий номер 6823082400:01:004:0011) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), розташованої за межами с. 

Грушківці  Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки (земельний масив 

тривалий час використовується громадянами для городництва): 

4.1 Нечеснюку Володимиру Володимировичу; 

4.2 Нечеснюк Світлані Валентинівні. 

5. Відмовити гр. Рижій Леоніді Євгеніївні  у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення з земель запасу 

(16.00) загальною площею 3,3845 га (кадастровий номер 



6823082400:03:034:0011) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Грушківці Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (відсутність вільних площ в даному масиві, надано 

дозволи на розробку проекту землеустрою громадянам). 

6. Надати  гр. Ковальчук Ганні Василівні   дозвіл  на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 0,4000  

га з земель резерву (17.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 17,5778 га (кадастровий номер 

6823082400:04:011:0002) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Бохни  Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею в приватну власність. 

7. Надати  гр. Ільніцькому Михайлу Олександровичу дозвіл  на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 

2,0000  га з земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності загальною площею 1,3100 га (кадастровий номер 

6823082400:04:019:0003) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Бохни  Летичівського району 

Хмельницької області, з подальшою передачею в приватну власність. 

8. Відмовити громадянам в наданні  дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 

га із земель запасу  (16.00) сільськогосподарського призначення комунальної 

власності загальною площею 1,9573 га (кадастровий номер 

6823082400:03:012:0004) для індивідуального  садівництва, категорія земель 

– землі сільськогосподарського призначення (01.05) за межами с. Грушківці 

Летичівського району Хмельницької області, так як надання дозволу  щодо 

відведення земельних ділянок із сформованого масиву здійснюється шляхом 

його поділу, з наступним  врахуванням  заяв громадян, які тривалий час 

використовували даний масив: 

8.1 Шрубковському Олександру Сергійовичу; 

8.2 Шрубковському Сергію Васильовичу. 

 9. Відмовити гр. Чорному Григорію Івановичу у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

орієнтовною площею 2,000 га комунальної власності сільськогосподарського 

призначення загальною площею 14,2471 га (кадастровий номер 

6823082400:04:013:0034) для ведення особистого селянського господарства 

(01.03), розташованої за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування 

земельної ділянки (громадське пасовище (18.00). 

10. Відмовити гр. Гнатюк Людмилі Андріївні в наданні  дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею  із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 10,1198 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0023) для ведення 



особистого селянського господарства (01.03), розташованої за межами с. 

Бохни Летичівського  району Хмельницької області, так як надання дозволу  

щодо відведення земельних ділянок із сформованого масиву здійснюється 

шляхом його поділу, з наступним  врахуванням  заяв громадян, які тривалий 

час використовували даний масив для городництва. 

11. Відмовити гр. Павлунику Івану Герасимовичу  в наданні  дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 10,1198 га (кадастровий номер 6823082400:04:012:0023) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), розташованої за межами с. 

Бохни Летичівського району Хмельницької області, так як надання дозволу  

щодо відведення земельних ділянок із сформованого масиву здійснюється 

шляхом його поділу, з наступним  врахуванням  заяв громадян, які тривалий 

час використовували даний масив для городництва. 

12. Відмовити громадянам в наданні  дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 

га із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності 

загальною площею 14,2471 га (кадастровий номер 6823082400:04:013:0034) 

землі загального користування (18.00), яка розташована за межами с. Бохни 

Летичівського району Хмельницької області, у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування земельної ділянки (даний земельний масив 

використовується під громадське пасовище): 

12.1 Галіцькому Руслану Борисовичу; 

12.2 Атаманчуку Григорію Петровичу; 

12.3 Галіцькій Ніні Петрівні. 

13. Перенести заяву гр. Богдан Альони Миколаївни про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,0000 га сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства (01.03), кадастровий номер 

6823082400:04:010, розташованої за межами с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, на розгляд чергової сесії для більш детального 

вивчення даного питання. 

14. Виготовлений проект землеустрою оформити у відповідності до 

вимог  законодавства та подати на затвердження сесії селищної ради. 

15. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного 

відділу Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії  Грищук 

О.О.). 

 



Селищний голова                                                  Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 


